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22 maart 2019

NBA bezorgd over daling aantal oob-kantoren
De NBA is bezorgd over de daling van het aantal accountantsorganisaties dat beschikt over een oobvergunning. Nu ook Accon-avm uiterlijk per 30 juni 2019 haar oob-vergunning wil omzetten naar een
niet-oob-vergunning daalt het aantal accountantskantoren met een oob-vergunning in korte tijd van
negen naar zeven.
De NBA vreest dat deze ontwikkeling eraan bijdraagt dat de beschikbaarheid van de accountant in het oob-segment
verder onder druk komt te staan. In december 2018 gaf accountantsorganisatie Grant Thornton ook al te kennen dat zij
haar oob-vergunning zal omzetten in een niet-oob-vergunning. Met het besluit van accon avm zijn er per 1 juli 2019
nog maar zeven aanbieders in het oob-segment.
Met een oob-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een accountantskantoor bevoegd om de
jaarrekeningcontrole uit te voeren bij organisaties van openbaar belang (oob's), zoals beursgenoteerde
ondernemingen, banken en verzekeraars. De wetgever heeft het voornemen om ook woningcorporaties,
pensioenfondsen en enkele wetenschapsinstellingen aan te wijzen als oob, waardoor de vraag naar
jaarrekeningcontroles bij oob's verder toeneemt.

Zorgwekkende ontwikkeling
De NBA noemt de daling van het aantal aanbieders met een oob-vergunning een zorgwekkende ontwikkeling. "De
markt, met inbegrip van oob's, heeft belang bij een breed en divers scala aan aanbieders. Daar komt bij dat het oobsegment kampt met een tekort aan accountants; een tekort dat verder toeneemt als het aantal aanbieders vermindert."
De NBA onderkent dat de hoge eisen die aan oob-vergunninghouders worden gesteld zeker bij relatief kleinere oobkantoren kunnen leiden tot een onevenredige belasting van personeel en middelen. Tegelijkertijd onderstreept
de beroepsorganisatie de noodzaak van stringente kwaliteitseisen.
De NBA zal met het ministerie van Financiën en de AFM in overleg treden over mogelijke en gewenste maatregelen om
de huidige trend te keren.
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VEB houdt overzicht bij van beursfondsen zonder
accountant
Beleggersvereniging VEB houdt vanaf eind januari een overzicht bij van
beursfondsen die geen controlerend accountant kunnen vinden. Twaalf in
Amsterdam genoteerde... 
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15 december 2020

Hoekstra wil niet tornen aan oob-status van kantoren
Minister Hoekstra van Financiën heeft in een Kamerbrief aangegeven welke
organisaties worden aangemerkt als organisaties van openbaar belang (oob’s)
en daarmee vallen... 
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25 september 2020

Controlekosten kleinere beursfondsen in vijf jaar ruim
verdubbeld
De controlekosten bij Nederlandse small- en midcapfondsen zijn in de
periode 2014-2019 gemiddeld met 129,6 procent gestegen. Dat meldt
MidkapNL na onderzoek onder... 

OOB

17 juli 2020

Oob-kantoren: 'Aanwijzingsbevoegdheid niet los te
zien van acceptatievoorwaarden'
Accountantskantoren met een oob-vergunning vinden dat een wetswijziging,
waarmee accountants gedwongen kunnen worden om beursfondsen te
controleren, niet los kan... 
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08 juli 2020

'Wetswijziging moet accountants dwingen
beursfondsen te controleren'
Minister van Financiën Wopke Hoekstra bereidt een wetswijziging voor die
accountants moet dwingen om de jaarrekeningen van bedrijven met een
beursnotering te controleren. 

